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; 

( מעט הפתיעה כלפי מטה ומחירי הדיור הפתיעו מעט -0.6%הירידה במחירי המזון ) עם זאת( תאם את התחזית שלנו, 0.5%מדד מאי )

 כלפי מעלה. 

 

 האצה במחירי השכירות מהווה סיכון אינפלציוני

במדד(  18%למרות שהמדד הגבוה במאי לא הפתיע, מחירי הדיור במדד )או יותר נכון: מחירי השכירות בחוזים מתחדשים, במשקל 

המשך לפני חודשיים.  ניתחנו רבות סעיף זה בעבר.  2.0%החודשים האחרונים, זאת לעומת  12 -ב 2.9% -ממשיכים לעלות והגיעו ל

מס רכישה הטלת  -מצד ההיצע . יניות מכוונת של משרד האוצר להוזיל את מחירי הדירות לרכישהעלייה במחירי השכירות נובעת ממדה

ומצד הביקוש "מחיר למשתכן" מביא זוגות צעירים לעמדת המתנה לירידת  ,הקטין את מלאי הדירות לשכירות על משקיעים 8%של 

מסתמנת ירידה בהתחלות הבנייה ובפעילות של ענף הבינוי )ירידה חדה בהשקעות מחירים נוספת ומותיר אותם בשוק השכירות. בינתיים 

  (.18רבעון א' -17ברבעונים ד' למגורים בבנייה 

 

 
 
 

לירידה , כנראה איתות נוסף 2017)בממוצע לחודש( לעומת הרמה של  16% -אפריל ירד ב-מספר המכירות של דירות חדשות בינואר

 בביקוש של המשקיעים.

 

 זאת, מחירי הדירות לרכישה מתייצבים לעומת

החודשים האחרונים מחירי  12 -סקר הדיור )לרכישה( מצביע על התייצבות בשני הסקרים האחרונים )אומנם מדובר בסקרים ארעיים(. ב

תכן" .  השפעת רכישות דירה במסגרת "דירה למש2016 -ב 8.0% -ו 2017 -ב 2.5%, זאת לעומת עלייה של 0.2% -הדירות ירדו ב

 זניחה במדידה זו מכיוון שהלמ"ס משקללת אותן מתוך סך מלאי הדירות במשק.

  2018 יוניב 17

 

 תחזית מאקרו שבועית
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 מבט קדימה על האינפלציה

 באוגוסט(. 0.3%ביולי,  0.2%ביוני,  -0.2%) 1.0%תחזית האינפלציה שנה קדימה עומדת על 

 הנחות בסיסיות:

 2.8% -יעלו ב )הסעיף הראשי( מחירי הדיור במדד( 2.5%, עלייה מתונה מקצב ההתייקרות הנוכחי y/y) . לצורך השוואה, בארה"ב

 .3.5%מחירי הדיור )מחירי השכירות( עולים בקצב של 

 ביקוש עונתי למט"ח, כנראה עוד שתי העלאות  הסברנו בסקירה הקודמתש, בפרט בחודשיים הקרובים, כפי הפיחות הזוחל יימשך(

ני סחר חוץ של חודש מאי נדמה שברבעון ב' חלה ירידה נוספת בעודף בחשבון השוטף )ראה . לפי נתוריבית הפד השנה ועוד(

  בהמשך(.

 .יציבות במחירי הנפט 

 בשל הציפיות באוצר שהגרעון התקציבי יעמוד ביעד השנה. לא צפוי מהלך של הורדת מיסים 

 

 ויושפע מהגורמים הבאים: 0.2% -מדד יוני צפוי לרדת ב

 במחירי הדלקים. 2.2% -התייקרות של כ 

  (.17)בדומה לשינוי במדד יוני  0.2%עלייה עונתית במחירי הדיור בשיעור של 

  לפני שנה(. -5.4%) 5%ירידה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 

 מחירי פירות הקיץ נכנסו למדידה במדד חודש מאי במחירים גבוהים 5.7%עונתית במחירי הפירות והירקות בשיעור של  ירידה  .

 13%( וגידול בהיצע בחודש יוני צפוי לתרום להוזלת מחירי פירות הקיץ. הנחנו הוזלה של 17.2% -יחסית )מחירי הפירות עלו ב

 (.-12.3%: 17במחירי הפירות במדד יוני )מדד יוני 

 

, וייסוף חד בשקל תרם 0.5% -, מחירי הדלקים ירדו ב10.4% -מחירי המים ירדו ב  מדוע? 0.7% -ירד ב 17לצורך השוואה, מדד יוני 

 להוזלה במחירי נסיעות לחו"ל ומכוניות.

 

 העודף בחשבון השוטף מצטמצם

מיליארד לפני שנה. גרעון הסחר  2.6 -ו 17מיליארד ברבעון ד'  2.3 -מיליארד דולר מ 1.9 -העודף בחשבון השוטף ירד ל 18ברבעון א' 

הריאליות נטו  ההשקעותמיליארד דולר בלבד. יחד עם זאת,  0.5מיליארד דולר לעומת גידול בעודף בחשבון השירותים של  1.2 -עלה ב

(FDIנותרו גבוה )באחוזי תוצר. 3% -מיליארד דולר ברבעון א', או כ 2.7 -והגיעו ל ות 
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 נמשך הגידול בגרעון הסחר ברבעון ב' 

 5.1 -לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה גרעון הסחר עלה ב 13.4%מיליארד דולר, גידול של  2.1 -בחודש מאי גרעון הסחר עלה ל

בחישוב שנתי )עם  9.2%ירד  תימאי הייצוא התעשיי-נתוני המגמה, בחודשים פברוארמיליארד דולר לעומת אותה תקופה אשתקד. לפי 

. 8.4% -ויבוא חומרי הגלם ב 8.1% -ירידה חדה ביצוא תרופות ורכיבים אלקטרוניים בחודש מאי(. לעומת זאת, יבוא מוצרי הצריכה עלה ב

 ישה את הכוחות לייסוף בשקל.להביא לצמצום בעודף בחשבון השוטף ומחל ההתרחבות בגרעון הסחר צפוי

 

 
 

 מאקרו חו"ל

 ה( הודעת ריבית מעט ניצית תמכה בעליית תשואות ביום רביעי. תחזית הריבית של חברי הפד- dotsעודכנה כלפי מעלה ל )- 4 

בתחזית  2.9% -)מ 3.1% -ל 2019 -העלאות ריבית השנה )משלוש העלאות בתחזית של חודש מרץ(, המשך העלאת ריבית ב

 . 2.9%. ריבית שיווי משקל ארוכת הטווח נותרה על ()דומה לתחזית הקודמת 2020בשנת  3.4% -הקודמת( ו

 מחירי לפני חודש.  2.1% -החודשים האחרונים מ 12 -ב 2.2% -בחודש מאי סביבת האינפלציה )הליבה( בארה"ב עלתה ל

לפני חודש(, ומזה  2.9% -דשים האחרונים )האצה מהחו 12 -ב 3.0% -במדד, ללא אנרגיה( עלו ב 59.0%השירותים )במשקל 

עקב  y/y 2.8% -סך הכול האינפלציה עלתה ב  לפני חודש(. 3.4% -)האצה מ 3.5% -במדד( עלו ב 32.7%מחירי הדיור )במשקל 

 (.7.8%במחירי האנרגיה )במשקל  11.7%עלייה של 
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 מדובר . 0.3% -מ 0.4% -בחודש מאי, כפול מהציפיות המוקדמות. גם הנתון של אפריל תוקן ל 0.8% -המסחר הקמעונאי עלה ב

 .באינדיקטור להאצה בצריכה הפרטית בארה"ב, אשר תומכת גם בלחצי אינפלציה

 

 
 

 שוק האג"ח:

  תחזית הריבית של חברי הפד, נדמה שהסיכון הינו לאור העלייה בסביבת האינפלציה בארה"ב, ההאצה בצריכה הפרטית ועדכון

 .3.2%-3.0%לעליית התשואות הארוכות בארה"ב לכיוון 

 ה, בצורה איטיתגם אירופה בכיוון ריסון :- ECB .הודיע על סוף ההרחבה הכמותית בסוף השנה 

 מדובר ינים מחזירים אש. מיליארד דולר, והס 50עם הטלת מכסים על יבוא סחורה סינית בהיקף של  מלחמת הסחר מתחממת

 , לפחות בטווח הקצר.בהשפעה אינפלציונית

 החודשים  12 -בישראל האצה בעליית מחירי הדיור )מחירי השכירות(, פיחות זוחל בשקל בחודשי הקיץ, ועלייה באינפלציה ב

ה אשר מהווה תנאי חשוב עבור (, תומכים בעלייה בציפיות האינפלצי1.3%( ומדד יולי )1.0% -( החל ממדד יוני )לy/yהאחרונים )

 בנק ישראל להעלאת הריבית. 

 .לכן, גם מכיוון ארה"ב וגם מישראל, נדמה שהתנאים לא בשלו עדיין להארכת המח"מ 
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 ילוי נאותג
הדו"ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור, על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר אשר לידר ושות' בית 

שות', השקעות בע"מ )"לידר ושות'"( מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ו

מחברי הדו"ח ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפורט בדו"ח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר 

בדו"ח. הדו"ח מופנה רק למשקיעים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהן. לידר ושות', מחברי 

ועורכיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בדו"ח זה ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו. הדו"ח 

הדו"ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן 

קורא דו"ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו, תיצור עבורו רווחים. הדו"ח אינו ייעוץ השקעות הודעה נוספת. 

ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בו. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בדו"ח ואין בו כדי להחליף 

בלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנחת קורא הדו"ח שיקול דעת עצמאי וק

צריכה להיות שלידר ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, וחברות בנות או קשורות שלהם )"קבוצת לידר"( מחזיקים בניירות 

מתוארים בדו"ח )"ניירות הערך"( ו/או שיש להם זיקה אחרת לניירות הערך וכן שהם יקנו או ימכרו את ניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ה

 הערך כולם או חלקם אחרי או לפני הוצאת הדו"ח.

ל, תיווך לידר ושות' ותאגידים מקבוצת לידר עוסקים בחיתום, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמ

, בפעילויות מסחריות private equityבעסקאות בניירות ערך, השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, ניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי 

של אחרות ופעילויות אחרות בשוק ההון. הדו"ח יכול שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות' יש זיקה אליהם מכח השתייכותה לקבוצת לידר ו/או ב

התמורה שקיבלה או תקבל לידר ושות' או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם במסגרת מתן 

 שירותים בשוק ההון לרבות שירותי חיתום, ו/או בשל החזקה בניירות הערך האמורים ו/או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים אחרים

 דר.מקבוצת לי

 

 


